JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World)
FORMULAR DE NOMINALIZARE

Partea 1: Informații generale
Categorie: Protecția copiilor, Pace, Drepturile Omului
Nume și prenume candidat: VASILE-VOICULESCU Vlad
Nominalizare: JCI Cluj
Ocupația sau profesia candidatului: Economist, antreprenor social
Educație- Diplome, Premii:
2001-2005 Licenţӑ și Master în Business Administration, Vienna University of Economics and Business
Administration (WU), Austria, cu specializări în:
– Management Strategic și Sisteme de Control al Managementului (Prof. Speckbacher)
– Management Financiar (Prof. Riegler)
2005 Master Class Eastern Europe, Vienna University of Economics and Business Administration
2009 zeb/Rolfes Schierenbeck - Bank Management Control Academy
2012 Aspen Institute Romania – Young Leaders Programme
Lista celor mai importante lucrări/articole publicate și o scurtă descriere a acestora:
Cele mai importante apariții despre munca sa și impactul său în societate:
2014: Reportajul documentar PRO TV “România te iubesc” despre MagiCAMP
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Bp_RWrladyU&t=1272s
2015: Documentarul HBO “Rețeaua”, realizat de Claudiu Mitcu despre Rețeaua Citostaticelor, pe care a pornit-o
Vlad când era vicepreședinte în Erste Bank în Austria, și care a ajutat peste 2000 de pacienți - copii și adulți
bolnavi de cancer din România să primească medicamente care nu erau disponibile în România.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cWlZ9oIfET4&t=2403s
2016: Reportajul documentar PRO TV “România te iubesc” despre MagicHOME
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yUfWcv1tS3Q&t=319s
- Articole despre perioada în care a fost Ministrul Sănătății:
1. https://adevarul.ro/locale/targoviste/mama-boierului-sanatate-vlad-voiculescu-elevul-10-linie-i-am-spussa-si-aleaga-singur-meseria-dragoste-1_5750451b5ab6550cb8910c4c/index.html
2. https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-22349951-vlad-voiculescu-rog-nu-mai-dati-spaga-spitale-dacacere-sunati-hotline-anticoruptie.htm
3. http://www.tolo.ro/2016/11/16/guvernul-ciolos-ii-obliga-de-azi-pe-managerii-de-spital-sa-deaexamenul-in-fata-comunitatii/
4. https://www.politico.eu/article/vlad-voiculescu-romania-health-minister-corruption-hospitals-feudalhealth-system/
- Interviuri și recunoaștere pentru activitatea sa:
1. “Oameni de colecție - Vlad Voiculescu”-DigiFm, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=lQvGvSusems
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2. “Conversații: Invitat Vlad Voiculescu” - RFI România, 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=2mhc7orjOHg
3. Prezentare la TEDxCluj, 2018: “Sunt eu oare păzitorul fratelui meu? | Vlad Voiculescu | TEDxCluj”
4. “OmulMagic, Vlad Voiculescu” - Cavaleria.ro, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=XIKMZZnmGbA
5. “Vlad Voiculescu, la Morning Glory cu Răzvan Exarhu” - Rock FM, 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=IBH82CbpkWU
6. “Vlad Voiculescu este La Radio cu Andreea Esca”: https://www.youtube.com/watch?v=CGjyAi61-YQ
7. “In fata ta 24 iulie - invitat Vlad Voiculescu”, Canal D, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ciGcVa4icQ
8. “Vlad Voiculescu la Realitatea TV”, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=oyG3zQwKuh4
9. “Interviu cu Vlad Voiculescu - ministrul Sănătății”- Vocea.biz, 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=MKKMp0Xv7V4
10. “Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, la Interviurile Europa FM”, 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=A0A1sQKk2hw
Aparitii despre Reteaua Citostaticelor:
1. “A network of volunteers in Romania distributing cancer medicines to save patients’ live” Vital Options
International’s 2015 European Advocacy In Action Forum:
https://www.youtube.com/watch?v=LmuyGQ3b8yA
2. https://www.ozy.com/provocateurs/he-set-up-a-dallas-buyers-club-to-provide-cancer-drugs-toromania/86030
Aparitii despre MagiCAMP:
1. Premiul comunității Aspen - MagiCAMP pentru Vlad Voiculescu & Melania Medeleanu :
https://www.youtube.com/watch?v=Tg3kCQjsQ4c
2. Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu: "Oamenii anului 2017" pentru cititorii PressOne :
https://www.youtube.com/watch?v=1j0cxLVHe8E
3. “Itsy Bitsy - Vlad Voiculescu: Liderul anului 2017 in Actiuni Caritabile” :
https://www.youtube.com/watch?v=0iYOl1Q3HO8
4. Vlad Voiculescu și Melania Medeleanu au fost desemnati primii ambasadori ai sustenabilitatii Romaniei în
Ambasada Sustenabilitatii https://www.youtube.com/watch?v=S75DV2K7dHo
Partea a 2-a: Informații despre carieră
Informațiile cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate:
ACTIVITĂȚI PROFESIONALE ÎN SECTORUL PRIVAT:
Decembrie 2005 – Februarie 2007
- Membru al echipei de Management Strategic (focus regional: România, Bulgaria, Ungaria), la Dexia
Kommunalkredit Bank AG, Viena, Austria
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- Responsabil cu înființarea și dezvoltarea afacerilor a douӑ filiale din două ţări diferite, precum si un proces de
due diligence; monitorizarea afacerilor şi bugetului; proiectarea şi coordonarea implementării Sistemului de
Management al Informaţiei în toate filialele grupului
Martie 2007 – Septembrie 2010
- Membru al echipei de Management StrategicHoldings Management / Management Strategic, Volksbank
International AG, Viena, Austria
- Membru cu rol de consilier al Consiliului de Supraveghere, Comitetelor de Audit, Comitetelor de Strategii şi
Buget din mai multe filiale; coordonarea acţiunilor corporative (de exemplu majorări de capital, schimbări în
guvernanța corporativă, rezoluții si reuniuni); responsabil pentru relația cu acționarii minoritari ai filialelor
menţionate mai sus şi cu alte părţi interesate; coordonarea / participarea la diferite proiecte în filiale ( de
exemplu lichiditate, strategia corporativă, ghiduri pentru stabilirea preţurilor de transfer, SPV)
Octombrie 2010 – Decembrie 2015
Vicepreședinte al Diviziei de Finanțări de Infrastructură, Erste Group Bank AG, Viena, Austria
- Responsabil pentru identificarea, structurarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de finanțări de
infrastructură în Europa Centrală și de Est, în special în sectoarele de sănătate şi eficienţă energetică
Consultanță către consorţii private, precum şi autorităţi publice centrale şi locale sau Comisia Europeană cu
privire la structurarea şi finanţarea proiectelor şi/sau Masterplan-urilor de infrastructură
Erste Group este unul dintre furnizorii principali de servicii financiare din Europa Centrală și de Est, cu active de
peste 200 de miliarde de euro si peste 50.000 de angajați. Divizia de Finanțări de Infrastructură este centrul de
competență pentru finanțarea proiectelor de infrastructură de transport, infrastructură socială și infrastructură a
sectorului energetic.
ACTIVITĂȚI PROFESIONALE ÎN SECTORUL GUVERNAMENTAL:
Ianuarie 2016 – Mai 2016
Director de Cabinet al Ministrului Finanțelor Publice, Ministerul Finanțelor Publice, București, Romania
- Responsabil cu coordonarea activității Cabinetului Ministrului Finanțelor Publice;
- Reprezentarea Ministrului Finantelor Publice în cadrul reuniunilor interne și externe;
- Coordonarea proiectelor prioritare ale Ministrului Finanţelor Publice (în special proiecte ce ţin de transparenţa
cheltuielilor publice şi implementarea Parteneriatelor Public-Privat pilot în sectorul de sănătate)
Mai 2016- Ianuarie 2017:
Ministrul Sӑnӑtӑţii, la Ministerul Sӑnӑtӑţii, Bucureşti
- Principalele sale proiecte au fost legate de accesibilizarea medicamentelor, proiecte de infrastructurӑ pentru
spitale, o strategie nouӑ pentru resursele umane, reguli şi reglementӑri noi pentru infecţiile nosocomiale,
promovarea transparenţei şi asumӑrii rӑspunderii în sistemul medical din România.
-Cea mai mare provocare a fost sӑ descopere cӑ sistemul public din România nu este organizat nici macar de
nivelul unei companii medii, darӑmite al unei corporaţii bine organizate, cum era sistemul bancar, în care muncise
în ultimii 10 ani.
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-S-a lovit direct de corupţia sistemului public și a sistemului medical din România, de atitudinea ostilӑ a unor
subordonaţi care cӑutau sӑ-i saboteze mӑsurile. A susţinut transparenţa în sӑnӑtate, de la încurajarea populaţiei
sӑ nu mai dea mitӑ medicilor, pânӑ la expunerea unor reţele de corupţie (ex: investigaţiile despre spitalele Sf.
Maria sau Malaxa, dosarul infecţiilor nosocomiale, dosarele transplantului)
-A înfiinţat un hotline la Direcţia Naţionalӑ Anticorupţie pentru sesizarea problemelor de corupţie.
- Comparat cu alte sectoare, mita în sӑnӑtate ajunge pânӑ la a dubla preţul de achitie al serviciului, iar metodele
prin care se furӑ bani nu sunt spectaculoase (cu companii off-shore), ci cu abuzuri în funcţie, atributii
discretionare de dosare de licitatii și conlucrare catre coruptie. Prin proiecte de genul Ordonanţei 79 a încercat sӑ
elimine aceste conflicte de interese și condiţii favorabile corupţiei.
- Cea mai mare prejudecatӑ pe care a depӑşit-o a fost aceea cӑ lucrurile nu pot fi mişcate. A descoperit cӑ foarte
multe lucruri pot fi schimbate în România cu resursele pe care le avem. La preluarea mandatului, şi-a recrutat
echipa de experţi, ca sӑ se alӑture în cabinetul Ministrului şi i s-au alӑturat 32 de profesionişti din România, din
Londra, Oxford, Frankfurt și Viena, însumând împreunӑ peste 70 de ani de experienţӑ internaţionalӑ, în ceea ce
probabil a fost cea mai tânӑrӑ şi mai dinamicӑ echipӑ dintr-un minister din România de dupӑ 1989.
-Ca Ministru a încercat sӑ instaureze în sistem criterii obiective bazate pe cinste, onestitate, meritocraţie pentru
comisiile de specialitate, ca sӑ înlӑture sistemul de pile-cunoştinţe-relații dupӑ care erau numiţi aceştia înainte.
Dupӑ mandatul sӑu de doar 7 luni, multe dintre aceste mӑsuri au fost anulate.
-Privind înapoi la scurta sa activitate în administrație, a declarat “Nu voi mai merge niciodatӑ la Ministerul
Sӑnӑtӑţii sau în orice altӑ parte fӑrӑ o micӑ armatӑ și fӑrӑ un plan atât de concret, încât în primele 6 luni sӑ poţi
face o reformӑ realӑ. Şi asta cred cӑ ar trebui fӑcut în administraţia publicӑ și în oricare dintre domenii”
ACTIVITĂȚI PROFESIONALE ÎN SECTORUL NON-PROFIT:
2008 - prezent
Fondatorul şi promotorul reţelei informale “Rețeaua Citostaticelor”
- Încă din anul 2008, a început să ajute pacienţii cu cancer din România să aibă acces la medicamente esenţiale
şi deloc costisitoare pentru cancer care nu erau disponibile în România. Iniţiativa “Rețeaua Citostaticelor”, aşa
cum a fost denumită mai târziu, a reuşit să pună la dispoziţia a peste 2.000 de pacienţi români medicamentele
necesare, printr-o reţea de peste 500 de voluntari care au cumpărat din strӑinӑtate şi/sau transportat
medicamente în România.
- A avut o contribuţie semnificativă în a reda accesul pacienţilor la medicamente esenţiale pentru cancer în
spitale printr-o campanie media la scară largă, care a pornit de la povestea “Rețeaua Citostaticelor” şi care a fost
printre finaliştii “Premiului pentru Sănătate în Jurnalism” al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/healtheu/journalist_prize/2013/docs/article_romania_en.pdf
- Un film documentar de o oră, realizat de canalul HBO – “Reţeaua” – bazat pe un articol a avut premiera la data
de 27 ianuarie 2015 în Parlamentul European. Un trailer şi un rezumat pot fi găsite aici:
https://www.youtube.com/watch?v=bh-2sga68xk
2012: Vlad Voiculescu a înființat GlobalShapers Bucharest Hub, o inițiativă globală a World Economic Forum
pentru încurajarea tinerilor excepționali în a își realiza potențialul și a aduce o contribuție comunității lor.
Iunie 2013 - Mai 2016
Vicepreşedinte şi Trezorier la European Cancer Patient Coalition, Bruxelles, Belgia
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- Implicat în stabilirea strategiei organizaţiei si coordonarea implementării acesteia. În timpul mandatului său de
vicepreşedinte și trezorier, organizația a trecut printr-un proces amplu de transformare, din care a rezultat o
structură eficientă şi profesionistă, cu sediul la Bruxelles.
- Prioritӑţile mandatului au fost legate de discrepanţele în accesul la tratament pentru cancer, sisteme de
informații pentru cancer și sisteme de evaluare a tehnologiilor medicale.
- European Cancer Patient Coalition (ECPC) este cea mai importantă coaliţie a asociaţiilor de pacienţi cu cancer
din Europa, reprezentând peste 350 de organizații de pe întregul continent
Iunie 2014 - prezent: Fondatorul Asociaţiei MagiCAMP, Brăneşti, România
- Fondatorul MagiCAMP, prima tabără rezidenţială specială de vară pentru copiii cu cancer din România,
construită după modelul The Wall Gang Camp al lui Hole Paul Newman în Ashford, Connecticut.
- a înființat acest centru în curtea părinților sai, în satul Branesti. MagiCAMP a primit prima generaţie de copii în
2014 și a crescut organic, ajungând în 2017 sa găzduiască aproape 500 de copii și sa antreneze aproape 500 de
voluntari și câteva mii de sponsori în proiect. Proiectul s-a extins rapid şi MagiCAMP va putea primi peste 2.000
de copii în următorii 5 ani.
2015 - 2018
-Membru în Societatea Europeană de Oncologie Medicală (European Society of Medical Oncology - ESMO) și
Societatea Europeană de Radioterapie și Oncologie (European Society of Radiotherapy and Oncology – ESTRO)
-Membru al Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Pacienților pentru cele mai importante două societăţi
profesionale din domeniul oncologiei din Europa: European Society of Medical Oncology (ESMO) şi European
Society of Radiotherapy and Oncology (ESTRO).
-în 2018: A fost ales președinte al Grupului de Lucru pentru Drepturile Pacienților din cadrul European Society of
Medical Oncology (ESMO) pentru mandatul 2019-2021

Martie 2017-Noiembrie 2017:
Vicepreşedinte al Observatorului Român de Sănătate/ Romanian Health Observatory (RHO), Bucureşti, România
(organizaţie non-profit, apoliticӑ, think tank ne-finanţat de industrie).
Observatorul Român de Sӑnӑtate efectueazӑ cercetӑri, analize şi advocacy în domeniul sӑnӑtӑţii. Prin acest
organism Vlad Voiculescu a avut obiectivul sӑ continue munca pe care a început-o ca Ministru al Sӑnӑtӑţii, sӑ
adune împreunӑ experţi multidisciplinari ca sӑ creeze politici şi practici noi. Proiectele principale sunt legate de
accesul la medicamente, servicii pentru pacienţi, politici publice bazate pe dovezi, creşterea transparenţei şi
responsabilitӑţii în domeniul medical. În momentul în care a decis implicarea în viața politică, pentru a nu
periclita imaginea organizației, s-a retras din toate funcțiile deținute în RHO.
În 2017 a fondat împreunӑ cu Dacian Cioloş mişcarea civicӑ "Platforma România 100" iar în aprilie 2018 partidul
"Mişcarea România Împreunӑ. Odatӑ cu fondarea partidului, Vlad şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile
locale din 2020 pentru Primӑria Bucureşti.
Realizările excepționale ale candidatului și provocările cu care s-a confruntat pentru a le atinge.
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În 2001, Vlad Voiculescu a plecat din ţarӑ sӑ studieze economie la Viena. În timpul facultӑţii a muncit sӑ se poatӑ
întreţine, dupӑ absolvire şi-a construit o carierӑ în banking și consultanţӑ financiarӑ unde a profesat mai mult de
10 ani, ultima funcţie ocupatӑ fiind cea de Vicepreşedinte al diviziei de Finanţӑri de Infrastructurӑ a unui grup
bancar cu sediul la Viena, administrând proiecte de infrastructurӑ în domenii precum sӑnӑtate, transporturi şi
energie. PROVOCĂRI: nu ştia limba germană, a învățat-o în primii ani de facultate, neavând posibilități financiare
pentru anul pregătitor de limba germană uzual pentru studenții străini.
În timp ce era Vicepreşedinte Erste Bank în Viena, a iniţiat şi coordonat ceea ce mai târziu s-a numit Reţeaua
Citostaticelor - peste 500 de voluntari din toatӑ Europa au cumpӑrat și adus în ţarӑ medicamente, ajutând peste
2.500 de pacienţi români sӑ aibӑ acces la medicamente citostatice care nu erau disponibile în România.
PROVOCĂRI: primele achiziții de medicamente s-au făcut exclusiv din economiile personale, apoi din donații.
Primele medicamente le-a adus în România cu un rucsac, apoi a creat prin Facebook o rețea de oameni care au
decis să ajute. După ce a aflat că unele medicamente erau mai ieftine în Ungaria, a cumpărat cu 2000 de euro o
mașină veche cu care a făcut naveta de la Viena la Sopron (HU) o dată la două săptămâni pentru 4 ani.
În 2014 a fondat MagiCAMP - tabӑra specialӑ pentru copii cu afecţiuni grave de sӑnӑtate şi mai târziu
MagicHOME - refugiul pӑrinţilor care îşi insoţesc copiii cu afectiuni oncologice la centrele medicale din Bucureşti,
Cluj,
Viena.
PROVOCĂRI: Primele tabere au fost făcute în casa și curtea părinților lui; Fiecare dintre proiecte a început cu
investiții din bani proprii. În anul 2018 când a demarat proiectul MagicHOME București, bugetul proiectului
depășea de două ori resursele asociației. Campania pentru strângerea de donații și-a propus să strângă 200.000
de euro, dar impactul a fost atât de mare încât până în iunie 2018, donațiile au depășit 1 milion de euro.
La începutul anului 2016 a revenit în ţarӑ, ca sӑ fie director de cabinet al Ministrului de Finanţe pânӑ în mai când a
devenit Ministrul Sӑnӑtӑţii în Guvernul condus de Dacian Cioloş.
PROVOCĂRI: Dacă starea deplorabilă a sistemului public de sănătate din România îi era cunoscută, sistemul
ierarhic de tip “feudal” din întregul sistem, corupția generalizată dar mai ales starea deplorabilă a administrației
centrale, atât la nivel de organizare cât și de resurse umane au fost principalele provocări cu care s-a confruntat
în eforturile de a transparentiza, eficientiza și profesionaliza acest sector.
Transparentizarea achizițiilor din sănătate, centralizarea achizițiilor pentru medicamente oncologice și
antibiotice, asigurarea disponibilității medicamentelor esențiale, monitorizarea stocurilor de medicamente și a
exporturilor paralele de medicamente, expunerea rețelelor de corupție, măsurile pentru creșterea siguranței
pacientului (ex: infecții nosocomiale, biocide, etc.), înființarea unui hotline pentru sesizarea problemelor de
corupție, profesionalizarea managementului de spital și eliminarea conflictelor de interese din spitalele de stat au
fost doar câteva dintre domeniile pe care s-au concentrat acțiunile lui Vlad.
Premii si distinctii importante primite de către candidat, care ilustrează realizările sale.
În 2017 a fost unul dintre cei 75 de lideri care au primit Marshall Memorial Fellowship -- înfiinţatӑ în anul 1982 în
memoria lui George C. Marshall şi a Planului Marshall (European Recovery Program) pentru consolidarea relatiilor
transatlantice.
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În 2018 a fost selectat între cei 25 lideri globali cӑrora le-a fost acordatӑ bursa Eisenhower, un program de
leadership înființat în urmӑ cu peste 60 de ani în onoarea preşedintelui Dwight D. Eisenhower (SUA).
În 2018 a primit distincţia “Premiul Cetățeanului European 2018” - acordat de Parlamentul European
Alte premii importante:
2017 Liderii Noii Românii - Gala Revistei Cariere
2017 Omul Anului - Revista PressOne
2017 Liderul Anului 2017 în Acțiuni Caritabile, “Lider pentru Liderasi”- Radio Itsy Bitsy
2017 Inovator Social
2017 Comunicatorul Anului - Romanian PR Award
2018 Premiul pentru Implicare Civică - Gala Premiilor Radio România Cultural
Pentru proiectele MagiCAMP / MagicHOME a primit premii remarcabile:
2018 “Premiul Cetățeanului European 2018” - acordat de Parlamentul European
2018 Premiul Special pentru Inovație - Locul I, Gala Societății Civile
2018 Premiul pentru Programe - Locul II, Gala Societății Civile
2018 Premiul pentru Campanii de Comunicare pe Teme Sociale - Locul I, Gala Societății Civile
2014 Premiul pentru Excelență - acordat la Gala Medica Academia
Pezentați referințe primite din partea autorităților care ilustrează realizările candidatului.
Cele mai importante sunt:
2018 Premiul Cetățeanului European 2018 (Parlamentul European)
2018 Premiul Special pentru Inovație (Locul I, Gala Societății Civile)
2018 Premiul pentru Programe (Locul II, Gala Societății Civile)
2018 Premiul pentru Campanii de Comunicare pe Teme Sociale (Locul I, Gala Societății Civile)
2018 Bursa “Eisenhower” - una dintre cele 25 la nivel mondial;
2017 “Marshall Memorial Fellowship” - s-au acordat doar 75 la nivel mondial;
2014 Premiul pentru Excelență (Gala Medica Academia)
2012 Alumnus al Young Leaders Program al Aspen Institute Romania
Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului
Explicați modul în care candidatul exemplifică principiul exprimat în următoarea linie a Crezului JCI: „Lucrul în
folosul umanităţii este cea mai nobilă formă de a munci.”
Vlad Voiculescu şi-a pӑrӑsit cariera de 10 ani ca economist în Viena, unde era vicepreşedinte Erste Bank şi a
revenit în România, ca sӑ aducӑ un impact pozitiv în administraţia centralӑ, ca director de cabinet al Ministrului
Finanţelor Publice, apoi ca Ministru al Sӑnӑtӑţii în „Guvernul tehnocrat”, la vârsta de doar 33 de ani. In cele
cateva luni cât a avut funcţii publice, a instituit mecanisme bazate pe meritocraţie, cinste şi criterii obiective de
angajare, a luat mӑsuri de transparentizare a activitӑţii din sӑnӑtate, de expunere a reţelelor de corupţie, a
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înfiinţat un TelVerde la Direcţia Naţionalӑ Anticorupţie pentru sesizarea problemelor de corupţie şi a încurajat
cetӑţenii sӑ nu mai dea mitӑ medicilor.
Implicat din 2008 în ajutarea bolnavilor de cancer din România, Vlad a fondat în 2014 Reţeaua Citostaticelor, o
reţea informalӑ de peste 500 de voluntari din toatӑ Europa, care au cumpӑrat și adus în ţarӑ medicamente și
astfel au ajutat peste 2.500 de pacienţi români sӑ aibӑ acces la medicamente citostatice care nu erau disponibile
în România.
Vlad Voiculescu a inspirat peste 130.000 de oameni sӑ susţinӑ proiectul MagicHOME, pentru care a fӑcut
campania TV ca sӑ asigure un refugiu pentru pӑrinţii copiilor bolnavi de cancer, care nu aveau unde sӑ doarmӑ,
unde să-și facă un duș, unde să își spele hainele sau să gătească ceva în timp ce-i însoţeau la tratamentele din
spitale şi erau nevoiţi sӑ doarmӑ pe o bancӑ sau pe scaun pe un hol zile în şir. Prima casӑ magicӑ pe care a creat-o
a fost în apartamentul sӑu din Viena, în 2016, pe care l-a pus la dispoziţia tatӑlui lui Marinuş, iar ulterior a creat
astfel de apartamente şi în Cluj-Napoca şi Bucureşti. Ca sӑ înţelegeţi de ce e remarcabil Vlad Voiculescu, vӑ invit
sӑ ascultaţi câteva minute înregistrarea de la decernarea premiului „Lideri pentru Lideraşi”, sӑ aflaţi povestea lui
Marinuş, o poveste impresionantӑ, din care s-a nӑscut MagicHome:
https://www.youtube.com/watch?v=0iYOl1Q3HO8.
Proiectul MagiCAMP e prima tabără rezidenţială specială de vară pentru copiii cu cancer din România, fondat în
2014, cu Melania Medeleanu, a ajuns în 2017 sӑ gӑzduiascӑ 500 de copii şi sӑ implice 600 de voluntari.
În 2017 şi 2018 Vlad Voiculescu a primit numeroase premii pentru aceste proiecte remarcabile pe care le-a creat
organic, din dorinţa de a face bine celor din jur şi din credinţa cӑ suntem responsabili sӑ oferim mai departe
acelora care au mai puţin ca noi.
Toate activitӑţile sale se aliniazӑ perfect cu crezul JCI şi ne aratӑ un model de generozitate, modestie şi implicare
în societate. Vlad este un exemplu pentru toţi, nu doar pentru tânӑra generaţie şi ne inspirӑ sӑ ieşim din confortul
propriului stil de viaţӑ şi sӑ-i ajutӑm pe cei din jur. MagiCAMP, MagicHOME, MagicBOX şi Reţeaua Citostaticelor
sunt proiecte de suflet, prin care a generat adevӑrate mişcӑri sociale, atrӑgând câteva mii de beneficiari, sponsori
şi voluntari de-a lungul anilor, care, punând în comun resursele, rezolvӑ probleme sociale şi alinӑ durerile
semenior.
De ce persoana nominalizată ar trebui să fie dintre cei 10 tineri remarcabili ai României în 2018 și reprezentantul
nostru în competiția internațională din 2019?
Vlad Voiculescu este cunoscut ca fost Ministru al Sănătății în Guvernul Dacian Ciolos, care a pornit o mişcare de
transparentizare a sistemului, cu mӑsuri de instaurare de criterii obiective şi transparente pentru angajarea
experţilor în comisiile de specialitate, promovarea prin meritocraţie în sistemul medical şi expunerea corupţiei
din spitale (ex: Sf. Maria sau Malaxa). Dupӑ mandat, a înfiinţat Romanian Health Observatory, prin care îşi
continuӑ misiunea.
Cât timp era economist la Viena, vicepreşedinte al unui grup financiar, n-a putut sta deoparte la suferinţele
prietenilor din România şi a pus la punct „rețeaua citostaticelor”, un mecanism neoficial, dar legal, de furnizare
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de medicamente bolnavilor de cancer din România prin mijloace paralele cu metodele oficiale, împotmolite
birocratic. Această organizație e prezentatӑ în documentarul HBO “Rețeaua”.
În iunie 2014, alături de jurnalista Melania Medeleanu, a fondat MagiCAMP, prima tabӑrӑ destinată copiilor
bolnavi de cancer, pe un deal din comuna natală, Brăneşti, unde se juca în copilărie şi pe care l‑a cumpărat
împreună cu tatăl său. Copiii au aici ocazia sӑ uite de clipele petrecute prin spitale şi sӑ se simtӑ iubiţi şi bucuroşi:
se caţără, zboară cu tiroliana, trag cu arcul, călăresc, pictează, cântă, asistaţi de pediatri, oncologi, psihologi şi
voluntari.
Impresionat de greutӑţile prin care trec pӑrinţii copiilor cu cancer, care trebuie sӑ petreacӑ zile sau luni lângӑ un
pat de spital, a creat mişcarea MagicHOME, prin care oferӑ un refugiu, într-un apartament închiriat în apropierea
spitalelor pe care îl pune la dispoziţia acelor pӑrinţi ca sӑ-şi poatӑ gӑti, spӑla haiele sau sӑ se odihneascӑ puţin. Un
alt proiect cu impact este MagicBO, prin care peste 100 de persoane în situaţii dificile primesc lunar sprijin
material de la Asociaţia MagiCAMPe pentru a-şi asigura nevoile de bazӑ.
Credem cӑ Vlad Voiculescu trebuie sӑ fie unul dintre câştigӑtorii TOYP 2018, cӑci e un model de vizionar, care
pune binele celorlalţi mai presus de confortul sӑu personal. E un om modest, educat şi muncitor, care nu cautӑ
funcţii sau prestigiu, ci sӑ facӑ un impact pozitiv real pe unde trece.
Rezultatele sale remarcabile vorbesc de la sine: e suficient sӑ-i ascultaţi un interviu ca sӑ vӑ daţi seama cât de
valoros e sӑ avem cât mai mulţi oameni ca el în România! Lista premiilor obţinute în ultimii ani îi confirmӑ
impactul: “Premiul Cetățeanului European 2018” - acordat de Parlamentul European; Bursa “Eisenhower”, 2018 se acordӑ doar 25 la nivel mondial; “Marshall Memorial Fellowship”, 2017 - s-au acordat 75 la nivel mondial;
Premiul Special pentru Inovație - Locul I, Gala Societății Civile, 2018; Premiul pentru Programe - Locul II, Gala
Societății Civile, 2018; Premiul pentru Campanii de Comunicare pe Teme Sociale - Locul I, Gala Societății Civile,
2018; Premiul pentru Implicare Civică - Gala Premiilor Radio România Cultural, 2018; Omul Anului - Revista
PressOne, 2017; Liderii Noii Românii - Gala Revistei Cariere, 2017; Liderul Anului 2017 în Acțiuni Caritabile, “Lider
pentru Liderasi”- Radio Itsy Bitsy, 2017; Inovator Social ; Comunicatorul Anului - Romanian PR Award; Premiul
pentru Excelență - Gala Medica Academia, 2014.
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